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 - משנה במס' ע"ז דף לה:. 1

 

 – הלכות מאכ"א פרק יז' הל' ט' רמב"ם. 2

ויש שם דברים אחרים אסרו אותן חכמים ואע"פ שאין לאיסורן עיקר מן התורה גזרו עליהן כדי 
אסרו לשתות  ,להתרחק מן העכו"ם עד שלא יתערבו בהן ישראל ויבאו לידי חתנות. ואלו הן

ואסרו לאכול פיתן או בישוליהן ואפילו במקום שאין , עמהן ואפילו במקום שאין לחוש ליין נסך
 .ש לגיעוליהןלחו

 – ב' פתיחה לפר' בלקשנה  – בן איש חי. 3

באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם, במחוקק "
" )במדבר כא, יח(: נראה לי, בסיעתא במשענתם

דשמיא: ידוע, מקום מוצא הנשמות של ישראל נקרא 
ישראל נקראו "גוי",  "באר", ושם הכל אחדות, לכן

ולכן כתיב )דברים י, כב( "בשבעים נפש ירדו אבותיך 
מצרימה", דקראם "נפש" ולא אמר "נפשות", מה 

שאין כן בעשו קראם "נפשות" לששה )בראשית לו, ו(. 
 .כי אומות העולם, נפשם ממקום הפרוד

ואמר "באר חפרוה שרים", הם שלשה אבות, אשר יש 
כרוה " כמנין "אחד". עשרה אותיות-בשמותם שלש

עשר שבטים -יה, שהם שלשה-נדיבי העם", הם שבטי
ואמר כמנין "אחד", כי יוסף נעשה שני שבטים. 

בם חוקק, ומרמז  -חלק התיבה לשתים  -"במחוקק" 
לשם מ"ב שהוא "חוקק", הוא היה "במשענתם", 
 .להוציא נשמות קדושות מן הבאר העליון הקדוש

ג, ט( "כי מראש צורים ולכן כתיב בישראל )במדבר כ
אראנו, ומגבעות אשורנו, הן עם לבדד ישכון ובגוים 

יש מספר לא יתחשב", כי האבות שנקראים "צורים", 
"אחד" באותיות שלהם, רמז שהם היה להם כוח 

היחיד בסוד -לחפור באר הקדוש העליון, שהוא רשות
וכן בגבעות . אחדות, להוציא משם נשמות ישראל

כן יש בשמותם -גם -רחל, לאה שהם: שרה, רבקה, 
עשרה אותיות כמניין "אחד" שגם הם נתחברו -שלש

. וזהו היחיד-עם האבות להוציא נשמות מרשות
 "ומגבעות אשורנו". 

"עם לבדד ישכון"  -לכן ראוי לישראל היוצאים מהם 
"ובגוים"  "בדד" עם האותיות הוא מספר "אחד", -

הרבים "לא -דאתו ממקום הפרוד הנקרא רשות
יתחשב". ולכן כתיב )דה"א יז, כא( "ומי כעמך 

רוצה לומר: הם בתואר  --ישראל, גוי אחד בארץ" 
 פי שהם למטה בארץ.-על-"אחד" אף

ולכן צוונו השם יתברך לבלתי נתחתן בעובדי כוכבים 
ומזלות, כי החיתון בם יהיה דבוק וחבור הגופים 
והנפשות של האיש והאישה ביחד זה עם זה, ואיך 
יתחברו וידבקו נפשות הקדושות דאתו ממקום 
האחדות, עם נפשות הטמאות דאתו ממקום הפרוד? 

לה, כי על ידי כך רבא טובא למעוהא ודאי נפק מזה ח
 .תכנס הקליפה למקום הקודש, חס ושלום

ולכן חז"ל חשו מאוד לדבר זה, ועשו גדרים וסייגים 
לשמור אותנו מאסור החיתון בעובדי כוכבים 
ומזלות, שלא ילכד איש ישראל בדבר זה, ולא חשו 

תורה כאשר -לעשות גדרים וסייגים לשאר איסורי
עשו לזה. והוא כי בעבור איסור החיתון גזרו על פת 

י כוכבים של עובדי כוכבים ומזלות ועל בשולי עובד
-על-ומזלות, ועל שכר של עובדי כוכבים ומזלות. ואף
עם  -גב דיש לכל גזרות אלו טעם נסתר וסוד עמוק 

כל זה, לפי הפשט הנגלה, גזרו גזרות אלו כדי לשמור 
אותנו מאיסור זה שלא להתחתן בם, ולהבדיל אותנו 
מן העמים לקיים מה שנאמר: "הן עם לבדד 

כן הוא אומר: "ומי . וישכון,ובגוים לא יתחשב"
כעמך ישראל גוי אחד בארץ". ברוך אלוהינו שבראנו 

 לכבודו.
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 – שו"ע יו"ד סי' קיב' סעי' א'. 4

 

 –' יזקיב' ס"ק יו"ד סי'  פרי חדש. 5

 

 – שו"ע יו"ד סי' קיב' סעי' ב'. 6

 

 – ק ד'"שם ס ט"ז. 7

 

 – שם ס"ק ו' ש"ך. 8

 

 – שו"ע שם סעי' ט'. 9
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 – שו"ע שם סעי' יב'. 10

 

 סעי' י'שם רמ"א . 11

 

 – א'סעי'  שו"ע או"ח סי' רמב. 12

ולא אמרו עשה  ,אפילו מי שצריך לאחרים אם יש לו מעט משלו צריך לזרז עצמו לכבד את השבת
שבתך חול ולא תצטרך לבריות אלא למי שהשעה דחוקה לו ביותר על כן צריך לצמצם בשאר 

 מתקנת עזרא שיהיו מכבסים בגדים בחמישי בשבת מפני כבוד השבת ,ימים כדי לכבד את השבת
והוא , ן ללוש כדי שיעור חלה בבית לעשות מהם לחמים לבצוע עליהם בשבת ויום טובנוהגי ,הגה

יש שכתבו שבקצת מקומות נהגו לאכול מולית"א שקורין  ,מכבוד שבת ויום טוב ואין לשנות
 :[הזל שוחל יתיאר אלו ל"ירהמ]. פשטיד"א בליל שבת זכר למן שהיה מכוסה למעלה

  – ם ס"ק ו'שמשנ"ב . 13

היינו מלבד שהלישה והאפיה הוא מכלל כבוד שבת ויו"ט כמו שמסיים  -יעור חלה )ו( כדי ש
לפי שאיבדה את אדה"ר שהיה חלתו של עולם  ,עוד יש בזה טעם כדי לקיים מצות חלה ,לבסוף

ועיין באחרונים דאפילו הנוהגין לאכול פת פלטר של א"י בחול מ"מ בשבת ויו"ט  .שנברא בע"ש
ופשוט דאם הוא אנוס שאין  מפת ישראל מפני כבוד השבת ויו"ט.נכון ליזהר שלא לאכול כ"א 

 .לו על מה לקדש כ"א על פת של אינם יהודים כמו שמצוי לאנשי חיל העברים יכול לקדש עליו

 – עם פירש קרבן העדה שבת פ"א ה"ג מס' –תלמוד ירושלמי . 14
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 – שו"ע או"ח סי' תרג' סעי' א'. 15

 

 – ס"ק א' משנ"ב שם. 16

היינו אפילו מפת פלטר של גוי ואם אינו יכול לאפות בעצמו יכשיר את  -)א( בעשי"ת צריך ליזהר 
התנור שאופין בו העכו"ם שישליך ישראל בתוך התנור קיסם אחד ואפילו נפח ע"י מפוח או בפיו 

ומ"מ מי שהולך בדרך אם אין לפניו פת של ישראל עד יותר  ,מהני כמ"ש ביו"ד סימן קי"ב ס"ט
בעה מילין ממקום שהוא עומד בו ורוצה לאכול מותר לו לאכול פת פלטר של עכו"ם בעשי"ת מאר

כמו שמותר בשאר ימות השנה כמ"ש ביו"ד שם דלא קבילו עלייהו להחמיר ביו"ד ימים יותר 
ממי שנזהר כל השנה ואפ"ה מותר באופן זה. ויזהרו שלא לברך וליטול חלה מעיסה שהיתה 

שאח"כ מכרה לישראל ]דכיון שבעת לישה היתה של עכו"ם נפקע ממנה מתחלה של עכו"ם אע"פ 
 חיוב חלה[ אלא דוקא כשמכר העכו"ם הקמח לישראל:

 – הע'באים פרק כב' ימים נורהלכות  –. ספר קובץ הלכות 17

 

 – 61-60ח"א עמ' מועדים  – שפתי חיים. 18

 


